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Biz, 1967‘den beri zihinsel engelli insanların 
sağlığı için sorumluluk üstlenen bir ebeveyn 
derneğiyiz. Derneğimizin üyeleri engelliler ile  
onların akrabaları, yasal vasileri, hamileri ve 
arkadaşlarıdır.

Engelliler ve ailelerinin hayatlarını mümkün 
olduğunca normal bir şekilde yaşayabilmeleri için 
çaba sarf ederiz.
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Kreis Viersen
Gemeinsam stark!

Mülteci aileler
Engelli veya travma geçirmiş 
akrabaları olan mülteci ailelere yönelik 
danışmanlık
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Hizmet

Hizmetlerimiz, burada koruma ve iltica talebinde 
bulunan engelli, travma geçirmiş veya engellilik 
riski taşıyan çocuk ve gençler ile onların 
akrabaları, aile üyeleri ve gönüllü ya da resmi 
vasilerine yöneliktir.

Danışma merkezi, entegrasyon ve katılımı teşvik 
etmek ve ihtiyaca uygun bakımı desteklemek 
amacıyla sosyo-hukuki danışmanlık sunar.

Sorun

Bu konuyla ilgili yalnızca etkilenenler arasında 
değil, aynı zamanda yetkili kurumlar ve resmi 
makamlar arasında da bilgi ve arz boşlukları, 
erişim ve iletişim engelleri, hukuki ve fiili 
güvensizlikler bulunur.

Danışmanlığın odak konuları şunlardır:

• Entegrasyon yardımı hizmetleri
• Gençlik yardımı hizmetleri
• Bakım sigortası hizmetleri
• Sığınma ve ikamet hakkı

Hizmetlerimiz danışmanlığa ek olarak 
tercüman kullanımı, ihtiyaçların belirlenmesi ve 
entegrasyon ya da katılım hizmetleri aracılığının 
yanı sıra ağ oluşturma ve işbirliklerini de içerir.

Danışmanlık hizmeti ücretsizdir ve Aktion 
Mensch tarafından desteklenir.

Açık ve kıymet bilir tutum, felsefemizin bir 
parçasıdır.

Misyonumuz birlikte yaşam fikrine dayanır ve 
bu aynı zamanda kurumlarımızın temel ilkesidir: 
Herkes farklıdır. Bu hepimiz için geçerlidir.

Çeşitlilik ve entegrasyon anlayışımız 
doğrultusunda, tüm insanların ait olduğu sosyal 
bir alan oluşturmak için çaba sarf ederiz.

Hayatlarını kendi belirledikleri şekilde ve etkin 
olarak tasarlamaları, toplumsal yaşama dahil 
olmaları için engellileri destekleriz.
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